VIDA PARROQUIAL
Del 17 al 24 de febrer del 2019

* De dilluns a dissabte un grup de voluntaris obren l’església de 10 a 12h del

PARRÒQUIA
SANT ANDREU DE
LLAVANERES

matí. Podem aprofitar-ho per fer una estona de pregària.
* Confessions: 30 minuts abans de les misses i sempre que algú ho demani.
* Adoració nocturna: La pregària del grup d’adoració nocturna serà el
divendres 22 de febrer després de la missa de les 19h.
* Càritas: L’atenció als usuaris de Càritas, tots els dijous de 17h. a 19h.
a l’Avda. de les Monges, 44. Mireu d’arribar abans de les 18,45h.
Els qui voleu fer donació de roba usada o calçat en bon estat podeu dipositarho, a qualsevol hora, en un contenidor que trobareu a la seu de Càritas (Avda.
de les Monges, 44).
* Despatx Parroquial: Dilluns i dimecres de 18h. a 21h.
Tel. 93 7926144 mail: santandreu473@arqbcn.cat

HORARI DE MISSES:
PARRÒQUIA: Diumenges i festes de precepte 9h. 11,30h.
Dissabtes vespre i vigílies festius: 20h.
Laborables: Dilluns, dimarts, dijous i divendres a les 19h.
Dimecres a les 10h. (capella Germans Franciscans).
ESGLÉSIA DE SANT PERE: Diumenges i Festius a les 13h.

*************************************
17 de febrer 2019. Setmana VI durant l’any. Cicle C. nº 7
Lectures: Jr 17, 5-8 1 Co 15, 12. 16-20 Lc 6, 17. 20-26
Diumenge passat l’evangeli parlava dels primers que van seguir Jesús com a
fruit d’haver-lo escoltat i d’haver-se refiat de la seva paraula. A partir d’aquí,
l’evangelista continua descrivint l’activitat per Galilea i com el grup de
deixebles va augmentant amb d’altres que també són cridats. Els versets
immediatament anteriors al text litúrgic d’avui recorden com Jesús va pujar a
la muntanya, va passar tota la nit pregant i, en fer-se dia, va cridar els seus
deixebles i en va escollir dotze a qui va anomenar apòstols. Amb aquest grup
baixa de la muntanya i s’atura al pla on hi ha molts seguidors seus i gent de
tota mena que han vingut per escoltar-lo i fer-se curar. Ell els adreça la
paraula, començant per les benaurances. Així, durant els tres diumenges abans
de Quaresma, la litúrgia ens proposa la lectura gairebé íntegra del «sermó del
pla».

Feliços els pobres, perquè és vostre el Regne de Déu
FELIÇOS!
Les benaurances sempre ens remouen per dintre. Sentir que són proclamats
feliços els pobres, els qui passen fam, els qui ploren i els qui són perseguits,
sacseja els valors que el món privilegia i que, de manera més o menys
conscient, han entrat també en nosaltres.

Això es reforça gràcies a l’expressió
directa i incisiva que tenen en Lluc.
I segurament és bo, perquè l’evangeli
potser ens està dient que, en el fons, ens
costa de connectar totalment amb el
pensament de Jesús. I ens costa,
especialment, de seguir-lo assumint les
seves actituds.

Feliços vosaltres...!
Amb Jesús, els pobres, els qui ploren, els
famolencs, els menyspreats estan d’enhorabona,
són benaurats, són feliços, perquè el projecte de
Déu va dirigit en benefici d’ells. Aquesta és la
Bona Notícia! I l’evangelista Lluc vol reblar
aquesta bona notícia, a tots aquests, amb un dur
advertiment als qui es situen al marge del
projecte de Déu; es més, l’ obstaculitzen,
quedant-se en la soledat i l’engany dels seus
diners, amb la rialla buida i superficial del seu
benestar individualista, amb el fred plaer del seu
estómac saciat, i amb l’afalac dels seus, sovint
interessats, admiradors.

EL REGNE DE DÉU
“El Regne de Déu és per a vosaltres”. Què és el Regne de Déu? El Regne de
Déu no és un premi de consolació per a aquells que ho passen malament! El
Regne de Déu no és aconseguir un ajustat equilibri entre el dolor d’aquest
món i el goig i felicitat de l’altre. El Regne de Déu no és una mera promesa,
que no es realitzarà fins al món futur.
El Regne de Déu és quelcom present. El Regne de Déu és el projecte de Déu
per a la humanitat, és el desig de Déu de felicitat per a tothom, i especialment
per als que ho estan passant malament.
El Regne de Déu és ja present entre nosaltres. Jesús mateix ho va dir en
algunes ocasions, el Regne de Déu és entre vosaltres, és dintre de vosaltres. El
Regne de Déu és el mateix Jesús, que entre nosaltres, realitza el projecte, el
desig de Déu. La vinguda de Jesús és Regne de Déu. Ell el va començar a
realitzar.
Cap al Regne de Déu
El Regne de Déu no és un estat. sinó un procés; no és una situació, sinó un
dinamisme; no és una pura promesa, sinó un compromís. És el projecte al que
Déu s’hi ha compromès i, per això, ens va enviar el seu Fill, Jesús de Natzaret,
que el va anar realitzant. I Jesús ens ha comunicat el seu Esperit, perquè mogui
els nostres cors a seguir col·laborant-hi. El Regne de Déu és la tasca dels
seguidors de Jesús. Jesús va dirigir la seva mirada bondadosa, el seu cor obert
i el seu gest acollidor als pobres, als qui ploraven, als famolencs i als
menyspreats.

Conversió i compromís
Però sempre hi ha, per a tots aquests, la possibilitat d’ entrar a la dinàmica del
Regne de Déu, sempre hi la possibilitat de col·laborar al projecte del Regne,
de convertir-se al Regne de Déu anunciat per Jesús.
Sempre hi ha aquesta possibilitat, per a tots aquells que tenen sobrats
recursos, si viuen austerament per ajudar a poder fer que els pobres ho siguin
menys i tinguin els suficients recursos. Sempre hi ha aquesta possibilitat per a
tots aquells que viuen contents i eufòrics per la seva bona sort, si es
solidaritzen amb els qui ploren, perquè se sentin confortats. Sempre hi ha
aquesta possibilitat per als qui se senten ben satisfets i saciats, si amb la seva
sobrietat poden ajudar a satisfer la fam d’altres. Sempre hi ha aquesta
possibilitat per als qui viuen afalagats per la bona fama i prestigi, si es mouen
per defensar i promoure la dignitat dels marginats, menyspreats i rebutjats pel
motiu que sigui.
Nosaltres portem dins nostre l’Esperit de Jesús Ressuscitat, sigui la que sigui
la situació en la que ens trobem. I l’Esperit de Jesús ens empeny a fer Regne
de Déu, benaurança i felicitat al nostre món. La Paraula que hem escoltat i
l’aliment i beguda que prendrem ens hi compromet. El pa i el vi de
l’eucaristia són aliment i beguda de solidaritat. És Jesús mateix! És Regne de
Déu!

